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A. Analisis Situasi

Guru merupakan sebuah profesi, untuk menjadi guru seseorang perlu untuk 

mendapatkan pendidikan berupa pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keahlian 

tertentu. Demikian pula dalam bidang Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, untuk 

bisa menjadi pendidik yang profesional sesorang perlu mendapatkan bekal pengetahuan dan 

keterampilan dalam bidang Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang cukup. Bekal 

tersebut utamanya bisa didapatkan melalui pendidikan pada jenjang Universitas baik 

pendidikan pada jenjang S-1 atau yang lebih tinggi. 

Pendidikan Jasmani mempunyai karakteristik yang khas bila dibandingkan dengan 

beberapa mata pelajaran lain. Salah satu karakteristik yang khas tersebut adalah bentuk 

interaksi pembelajaran yang dilaksanakan dalam Pendidikan Jasmani adalah dengan aktivitas 

jasmani, keterampilan guru untuk merancang, melaksanakan serta mengevaluasi proses 

pembalajarannya merupakan unsur yang penting untuk menunjang keberhasilan 

pembelajaran yang direncanakan dan mencapai tujuan yang duharapkan. Dengan demikian, 

aktivitas yang dipilih oleh guru dalam melaksanakan pembelajarannya mestinya bisa relevan 

dengan tujuan yang hendak dicapai melihat karaktersitik anak yang menjadi subyek didik.

Salah satu bagain intergral dari usaha untuk meningkatkan kualifilkasi seorang 

pendidik menjadi seorang pendidik yang lebih profesional adalah dengan mengkuti diklat 

atau dalam hal ini adalah Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Penjas. Para guru Penjas yang 

mengikuti program ini diharapkan akan semakin meningkat kualitas pembelajarannya, 

sehingga akan semakin bisa membantu para peserta didik untuk mencapai tujuan 



pembelajaran yang mungkin belum disadarinya. Sehingga dalam program ini perlu 

pengawasan yang intensif terutama terkait dengan pelaksanaan, aktivitas dan review serta 

evaluasi yang komprehensif kepada para peserta pelatihan. Agar tujuan yang hendak dicapai 

dapat benar-benar terlaksana, bukan sekedar.

B. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) ini bertujuan untuk 

memberikan bekal kepada guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan untuk menjadi 

guru profesional ditinjau dari keahlian dan keterampilan dalam proses belajar mengajarnya.

C. Manfaat  Pengabdian

Manfaat yang dapat dipetik melalui kegiatan Pengabdian ini antara lain;

1. Dapat membantu meningkatkan tercapainya kualifikasi seorang guru Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yang profesional.

2. Mendapatkan pengalaman yang terkait dengan bidang keilmuan secara umum terutama 

dalam pengembangan keterampilan dan profesionalisme guru Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan kesehatan agar dalam penyiapan pembelajaran pada mahasiswa yang 

sedang menmpuh studi, hal ini bisa dipersiapkan dari awal.

D. Materi Pengabdian

Materi Pengabdian yang diberikan/disampaikan pada peserta pelatihan adalah Peer 

Teaching, dalam hal ini tugas dari pengabdi adalah untuk menjadi fasilitator/ instruktur 



dalam pelaksanaan peer teaching tersebut, sehingga peserta pelatihan dapat semakin 

mengembangkan keterampilan dalam pembelajarannya. .

E. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian ini adalah dengan menjadi 

fasilitator/ instruktur pada saat pelaksanaan peer teaching. Pengabdi yang ditunjuk untuk 

menjadi fasilitator, bertugas untuk melakukan pengamatan dalam proses belajar mengajar 

yang diikuti oleh peserta pelatihan, kemudian bersama-sama dengan peserta lain, berdiskusi, 

menggali permasalahan pembelajaran yang dihadapi, kemudian memecahkan permasalahan 

tersebut bersama-sama sehingga pengalaman yang didapatkan dalam pelatihan tersebut 

benar-benar dapat diterapkan dalam proses pembalajaran guru yang mengikuti pelatihan 

tersebut kelak.

F. Evaluasi

Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan pengabdian ini 

diantaranya yaitu; belum seragamnya pengetahuan serta tentang keterampilan para peserta 

pelatihan, sehingga dalam pelaksanaan peer teaching juga mengalami kekurang kreatifan. 

Permasalahan lain yaitu, dari segi usia, usia para peserta pelatihan sebagian besar sudah 

beranjak ke kepala empat atau bahkan lima, sehingga ketika model pembelajaran yang dipilih 

menghendaki adanya demonstrasi dari guru, maka guru akan mengalami kesulitan.

Adapun permasalahan lain yang muncul adalah minimnya kreativitas para peserta 

pelatihan untuk memanfaatkan sarana atau media pembelajaran, sehingga pembelajaran 

hanya banyak bersumber dari guru selaku pemberi materi, demikian pula pemanfaatan waktu 



untuk membuat persiapan mengajar yang benar-benar baik, tidaklah mungkin bila tidak 

ditunjang oleh referensi yang terbatas saat mengikuti pelatihan.

G. Lokasi Pengabdian                         

Kegiatan pengabdian dalam bentuk keikutsertaan untuk menjadi fasilitator/instruktur 

dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Gelombang 15 ini diselenggararakan di 

PPPTK Matematika Daerah Istimewa Yogyakarta, adapun untuk materi prakteknya 

diselenggarakan di Batalyon Infanteri 403 WP di Kentungan Yogyakarta.

H. Lama Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 

Gelombang 15 ini diselenggarakan selama 10 hari, yaitu pada tanggal 20-29 Desember 

2009, adapun untuk materi Peer Teaching adalah selama 5 hari.

I. Laporan Pelaksanaan 

Secara umum pelaksanaan pengabdian dalam bentuk menjadi instruktur pada 

program pendidikan dan latihan profesi guru berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan 

jadwal. Adapun untuk materi peer teaching itu sendiri,berjalan dengan sangat baik, baik dari 

segi pemanfaatan waktu untuk simulasi pembelajaran, diskusi dan penugasan untuk 

penyiapan materi pemblajaran berikutnya. 

Adapun gambaran lain yang dapat dilaporkan yaitu, waktu yang cukup dalam sebuah 

tatap muka peer teaching, yaitu terdiri dari tiga session yaitu pagi, siang dan sore. Sehingga 



para peserta pelatihan mempunyai waktu yang cukup untuk berdiskusi baik kepada rekan 

peserta pelatihan ataupun kepada instruktur.

J. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengabdian pada 

masyarakat dengan bentuk kegiatan tergabung dalam pendidikan dan latihan profesi guru dan 

bertindak sebagai instruktur memberikan cukup bekal kepada pengabdi untuk bisa 

mengetahui beberapa permasalahan yang sebenranya dihadapi oleh para guru di lapangan, 

sehingga pengabdi dan para peserta dapat merumuskan sebuah pemecahan masalah yang 

harapanya bisa bermanfaat bagi tumbuh kembang anak didiknya.

K. Saran-saran

Dengan memperhatikan hasil yang telah dicapai oleh Pengabdi, ada beberapa saran

yang perlu disampaikan pada kesempatan ini, yaitu:

1. Perlunya pembekalan konsep pembelajaran pendidikan jasmani yang sesuai dengan 

karaktersitik anak.

2. Perlunya penanaman organisasian bahwa matakuliah atau materi yang disampaikan 

dapam pelatihan ada saling keterkaitan diantaranya, bukan berdiri sendiri.

3. Perlunya komunikasi yang aktif antara panitia peserta, panitia penyelenggara, dan 

instruktur untuk bisa memberikan informasi sebnayak-banyaknya tentang perkembangan 

informasi keilmuan erutama pendidikan jasmnai, sehingga dapat segera diaplikasikan 

oleh guru dalak pembelajaran yang dilaskanakannya.




